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(( َوَأما اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغالَمْيِن يَِتيَمْيِن قال تعاىل :  فالداعي إىل الكفر يقتل خوفاً من أن ينشر كفره يف الناس . 
(( كنز ) حتت إيش ؟ اجلدار ، (( وََكاَن َتْحَتُه َكنٌز َلُهَما )) غالمني صغريين يتيمني قد ماتا أبومها  ِفي اْلَمِديَنِة )

ُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُهَما رَْحَمًة ِمْن رَبَك )دفون ) أي مال م) ُلَغا َأُشد ) أراد اهللا عز وجل أن (( فََأرَاَد رَبَك َأْن يـَبـْ

(( ويستخرجا  يبلغ أشدمها أي يبلغا ويكربا حىت يصال إىل سن األشد وهو أربعون سنة عند كثري من العلماء ، 
وََكاَن  ((قال :  ، ولو أن اجلدار ادم وانقض لربز الكنز وأخذه الناس . ) ألنه سيبقى حتت اجلداركنزهما )

) فكان من الشكر هللا عز وجل هلذا األب الصاحل أن يكون رءوفاً بأبنائه ، ) َتْحَتُه َكنٌز َلُهَما وََكاَن َأبُوُهَما َصاِلًحا

ُهَمافََأرَاَد  ((وهذا من بركة الصالح يف اآلباء أن حيفظ اهللا األبناء  ُلَغا َأُشد ) وهنا ما قال : فأردنا ، ) رَبَك َأْن يـَبـْ

) ألن بقاء الغالمني حىت يبلغا األشد ليس للخضر وال ملوسى فيه أي (( أراد ربك )وال قال : فأردت ، قال : 

ة ) تكون من موسى ومن اخلضر ، وإرادة عيب السفين(( يرهقهما طغيانًا وكفرًا )شيء لكن اخلشية خشية أن 

تكون من اخلضر وفعًال عاا لكن مسألة نشأة الغالمني على طاعة اهللا عز وجل حىت يكربا ويستخرجا كنزمها 

ُلَغا َأُشدُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُهَما (( ليس ملوسى وال للخضر فيها أية ) منني ؟ من حتت اجلدار ) َفَأرَاَد رَبَك َأْن يـَبـْ

َوَما  ((يعين هذه املفعول ألجله العامل فيه أراد ، يعين أراد اهللا ذلك رمحة منه جل وعال ،  )) َرْحَمًة ِمْن رَبكَ  ((
) يعين ما فعلت هذا الشيء عن ذكاء مين أو عقل مين ولكنه بإهلام من اهللا عز وجل وتوفيق ) فـََعْلُتُه َعْن َأْمِري

ًرا ) َذِلَك تَْأِويلُ  (( ألن هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري  ) يعين (( تأويل ) )َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصبـْ

) أي تفسري ، وحيتمل (( ذلك تأويل )) مث ختم ذلك بقوله : (( سأنبئك بتأويل )تفسري ، ألنه يف األول قال : 

راد به العاقبة أن يكون املراد بالتأويل هنا يف الثانية العاقبة يعين ذلك عاقبة ما مل تسطع عليه صربا ، ألن التأويل ي

ًرا )) ويف األول قال : (( ما لم تسطع )ويراد به التفسري ، وقوله :   )(( َسأُنـَبُئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ

َذِلَك تَْأِويُل َما َلْم  (( اإلتيان باللغتني يعين استطاع واسطاع ، ويستطيع ويسطع ، كل منها لغة صحيحة عربية 
ًرا )َتسْ  يف هذه القصة من العرب شيء كثري لو أردمت أن يقوم كل واحد بذكر الفوائد من تصويرها أو  )ِطْع َعَلْيِه َصبـْ

من مشهدها هل لكم طاقة بذلك ؟ يعين مثًال واحد يأخذ القصة من حني خرج موسى عليه السالم إىل أن أوى 

رى من اخلضر على السفينة وبيان  السبب يف ذلك مث إىل الصخرة وفارقها مث من ركوبه مع اخلضر السفينة وما ج

  الغالم مث اجلدار ، يعين أربعة ، كل واحد يأخذ موضوع ، طيب .

  االسم ؟ 

  : عبد اهللا بن علي ، أن موسى عليه السالم . الطالب

  : ال ما هو اآلن اكتبها لنا ، إي . الشيخ
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  حممد .طيب أمحد ، طيب األخ علي ، طيب ، بقي الرابع نعم من ؟ 

  طيب األول إيش تأخذ منني إىل أين ؟ 

  : بداية القصة . الطالب

: نعم ، زين . اللي بعده ، اجلدار وقصته نريد يقيدهم ما ندري وننسى ، أنت قيدا اآلن احلمد هللا ،  الشيخ

  طيب .

  ؟  ) ، أسئلتكم أنتم طيب)(( َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْيِن مث قال اهللا عز وجل : 

  : ...... الطالب

  : هذه خليها للبحث . الشيخ

  : ..... الطالب

  : خلي هذه للبحث ، سليم . الشيخ

  : ..... الطالب

  كل القصة وال بعضها ؟   الشيخ

ومن أولوا العزم  سبحانه وتعاىل: .... شيخ بعضها ألن موسى أعلم من اخلضر ..... فهو كليم اهللا  الطالب

ى .... من كالمه ، واخلضر أطلعه اهللا على شيء على قتل الغالم وخرق السفينة اخلمسة ، لو أن ..... موس

مبنزلة ، ال .... خرق السفينة ، قتل الغالم واجلدار يا شيخ ، يعين أقرب ما يكون من مسألة الغيب والغيب ما 

  . سبحانه وتعاىليعلمه إال اهللا 

  لع بعض األولياء على الغيب أي نعم .: إي هذا أطلعه اهللا عليه ، واهللا عز وجل قد يط الشيخ

  : لكن موسى يا شيخ أفضل منه . الطالب

: ولو كان أفضل منه قد يغيب عن موسى شيء ويتضح لغريه مثل اآلن يوجد مثًال مسألة الفضائل يف  الشيخ

  الصحابة ، يف بعض الصحابة فضل مل حيصل أليب بكر وال لعمر .

َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا(( فـَوَ : يقول اهللا عز وجل :  الطالب فال ميكن   ]65)[الكهف:) َجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ

) , وقول (( وآتاني رحمة من عنده )لقائل أن يقول : إن رمحة ربنا هو النبوة كما يقول نوح عليه السالم : 

  ) ؟ (( وآتاني منه رحمة )صاحل عليه السالم : 
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َوَأْدِخْلِني  ((أنه نيب ، بل هو رجل صاحل حىت كل صاحل فإن اهللا تعاىل قد رمحه : فهذا ال يدل على  الشيخ
، كل عبد صاحل فهو مرحوم ، ال هو أقرب ما يكون لو قلنا به  ]19)[النمل:ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحيَن )

  ) ..... الرمحة لكل أحد ، نعم .(( وعلمناه من لدنا علما )

وهذا عرض يعين  )َقاَل َلْو ِشْئَت التَخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا ) ((جه إنكار اخلضر على موسى يف قوله : : ما و  الطالب

.....  

هو عرض لطيف لكن ورائه  )(( َلْو ِشْئَت التَخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا ): ال هذا يتضمن اإلنكار ، يعين  الشيخ

  االنتقاد ، نعم .

) استدل البعض على إثبات ..... وما توضيح ذلك (( وعلمناه من لدنا علما ) : قول اهللا جل وعال : الطالب

  ؟ 

  : على إثبات إيش ؟  الشيخ

  : ..... الطالب

: ال هذا نقول : كل شيء ال ميكن لإلنسان أن يتوصل إليه بنفسه فهو من لدن اهللا عز وجل وأما ما قاله  الشيخ

مع اهللا يف الليلة املاضية وسهر مع اهللا وأعطاه علم وما أشبه ذلك   الصوفية : العلم اللدين وأنه يقول : أنه حضر

  كل هذا من خرافام أليس كذلك يا آدهم ؟ 

  : يقولون هكذا . الطالب

  : نعم يقولون هكذا ، نعم انتهى . الشيخ

  : ..... الطالب

ى وال مع غريه من األنبياء : إي اخلضر ال شك أنه مات يف وقته ، وهلذا مل جيري اهللا له ذكر ال مع عيس الشيخ

وال مع حممد عليه الصالة والسالم ألنه لو كان حيًا حياة اآلدميني لوجب عليه أن يؤمن مبحمد عليه الصالة 

( إنه على يف آخر حياته :  النيب صلى اهللا عليه وسلموالسالم وأن يأيت إليه ويشاركه يف جهاده ، وأيضاً كما قال 
  ال هو مات يف وقته ، انتهى الوقت . وجه األرض ممن هو عليها اليوم أحد )رأس مائة سنة ال يبقى على 

) وواو الفاعل للناس سواء من اليهود أو من (( يسألونك )) ) (( َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْينِ قال اهللا تعاىل : 

التاريخ ، وقد قالت اليهود  ) أي صاحب ذي القرنني وكان له ذكراً يف(( عن ذي القرنين )قريش أو من غريهم 

يعين  )َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا ) اُقْل َسأَتْـُلو (( لقريش : اسألوه عن هذا الرجل إن أخربكم عنه فهو نيب قال اهللا تعاىل : 

) سأقرأ عليك منه ذكرًا ، وليس كل ذكر بل ذكرًا منه ما هو كل أحواله مث قص اهللا (( سأتلوا )قل ملن سألك 



 - 4  -

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا )( القصة . ) أي ثبتنا له يف األرض وذلك (( مكنا له ) )( ِإنا َمكنا َلُه ِفي اَألْرِض َوآتـَيـْ

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا )بثبوت ملكه وسهولة سريه وقوته ،  أي شيئاً يتوصل به  )(( ِإنا َمكنا َلُه ِفي اَألْرِض َوآتـَيـْ

) ال يعم كل شيء ، لكن املراد إن كل شيء حيتاج إليه والدليل على هذا (( كل شيء )ده ، وقوله : إىل مقصو 

أن كل شيء حبسب ما تضاف إليه فأنتم ترون أن اهلدهد قال لسليمان عليه الصالة والسالم عن ملكة اليمن 

ا ما أوتيت السماوات وال األرض لكن من ، ومعلوم أ ]23)[النمل:) ُأوتَِيْت ِمْن ُكل َشْيءٍ  ((ملكة سبأ قال : 

) ومعلوم أا ما دمرت  )(( ُتَدمُر ُكل َشْيٍء كل شيء يكون به متام امللك كذلك قال اهللا تعاىل عن ريح عاد : 

 ]25[األحقاف:)) فََأْصَبُحوا ال يـَُرى ِإال َمَساِكنُـُهْم  ((كل شيء ، املساكن ما دمرت كما قال اهللا عز وجل : 

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا )(( إذاً هنا ،  أي من كل شيء يكون به التمكني يف األرض وقوة السلطة من كل  )َوآتـَيـْ

َبَع َسَبًبا ) شيء سببًا ،  ) مبعىن .... ، يعين أنه أي ذا القرنني انتفع مبا أعطاه اهللا تعاىل من (( أتبع ) )(( فَأَتـْ

) وجال يف (( أتبع سببًا )من الناس من ال ينتفع لكن هذه امللك انتفع األسباب ألن من الناس من ينتفع و 

َوَجَدَها تـَْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها  (() موضع غروا ) (( َحتى ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشْمسِ  األرض .
وم أن املراد املكان الذي تغرب الشمس فيه وهو البحر ألن ) من املعل) (( َحتى ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشْمسِ ) ) قـَْوًما

الساعي إىل املغرب سوف يصطدم بإيش ؟ ببحر احمليط ، والشمس إذا رآها الرائي وجد أا تغرب فيه ، .... 

(( وجدها تغرب ) يعين مسودة من املاء ألن املاء إذا مكث طويًال يف األرض صارت سوداء ، (( حمئة )البحر 
) أا تغرب يف هذه العني احلمئة حسب (( عين حمئة )هذه العني ومعلوم أا تغرب يف هذه العني )  يف )

ضوئية اإلنسان وإال فهي أكرب من األرض وأكرب من هذه العني احلمئة وأعظم وهي تدور على األرض لكن ال 

) أي عند ) ْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَهاَوَجَدَها تـَْغُرُب ِفي عَ  ((حرج أن اإلنسان خيرب عن الشيء حسب رؤيته إياه 

يعين أن  )قـُْلَنا يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإما َأْن تـَُعذَب َوِإما َأْن تـَتِخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) قـَْوًما ((هذه العني احلمئة وهو البحر 

يهم حسنًا ، وذلك ألن الرجل اهللا عز وجل خريه بني أن يعذم بالقتل أو بغري القتل أو حيسن إليهم يتخذ ف

بُُه ثُم يـَُرد ِإَلى رَبِه ويدل لعقله ودينه أنه قال :  ملك عادل ، ملك عاقل  ا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذقَاَل َأم ))
بُُه َعَذابًا نُْكًرا ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَـقُ  * فـَيـَُعذوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا َوَأم

) وذلك بالشرك ألن الظلم يطلق على الشرك وعلى غريه لكن الظاهر (( أما من ظلم ) . ]88-87)[الكهف:)

بُ (( ) يقول : ) َوَأما َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا(( واهللا أعلم أن املراد هنا بالشرك لقوله :  ا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذهُ َأم 
) (( ثم يرد إلى ربه )) العذاب الذي يكون تعزيرًا ، وعذاب التعزير يرجع إىل رأي احلاكم إما بالقتل أو بغريه )
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بُُه َعَذابًا نُْكًرا(( وهو اهللا عز وجل  ألن العقوبات ال تطهر الكافرين ، املسلم تطهره العقوبات ، الكافر ) فـَيـَُعذ (

) نكرًا على املعذب أو نكرًا ينكره ) َعَذابًا نُْكًرا ((ونعوذ باهللا من ذلك ، ال ، يعذب يف الدنيا ويف اآلخرة 

 املعذب ؟ الثاين هو املتعني ألن عذاب اهللا ليس فيه نكر بل هو حق وعدل لكنه ينكره املعذب ويرى أن شديد 
املؤمن  )َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا ) (( ) وهي اجلنة) َوَأما َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى(( 

(( لِلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى العامل بالصاحلات له جزاء عند من ؟ له جزاء عند اهللا وهي اجلنة كما قال تعاىل : 
ر إىل وجه اهللا عز بأن احلسىن هي اجلنة والزيادة النظ النيب صلى اهللا عليه وسلمفسرها   ]26)[يونس:) َوزِيَاَدةٌ 

هذا املؤمن اللي عمل الصاحل سيقول له من شأنه أو من أمره اللفظي  )َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا ) ((وجل ، 

) أي ما فيه اليسر له فوعد هذا وهذا بأمرين ، الظامل وعده بأمرين ومها : أنه يعذبه مث يرد إىل اهللا (( يسرا )

بأمرين أن له احلسىن وأنه يعامل باأليسر ، لكن تأمل يف حال املشرك بدأ بتعذيبه مث ثىن فيعذبه ، وهذا وعده 

بتعذيب اهللا ، املؤمن بدأ بثواب اهللا أوًال مث معاملته باليسر ثانياً الفرق ظاهر ألن مقصود املؤمن وعمل الصاحلات 

ف من أن يقال له قول يسر ، وهذا يدل ما هو ؟ الوصول إىل اجلنة ، والوصول إىل اجلنة ال شك أنه أفضل وأشر 

َبَع َسَبًبا   على أن هذا امللك فصيح بليغ منزل القضايا منازهلا . ) ) َحتى ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشْمسِ  *(( ثُم َأتـْ

كذا يف اجته أوًال إىل املغرب ووصل إىل اية اليابسة مما ميكنه أن يصل إليه مث عاد إىل املشرق ، وهسبحان اهللا 

الغالب أن امللك يكون من املشرق إىل املغرب أو املغرب إىل املشرق ، والشمال واجلنوب ال ، أضعف ، وهلذا قال 

دون مشاهلا وجنوا ألن الشمال  ( إن اهللا زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها )عليه الصالة والسالم : 

 ، أقصاه من الشمال وأقصاه من اجلنوب كله ثلج ، ما فيه واجلنوب كما يعلم كثري من الناس ليس حمًال للسكىن

 َحتى ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشْمسِ (( سكان السكان يتبعون الشمس من املشرق إىل املغرب أو من املغرب إىل املشرق 
ًرا )َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدونَِها سِ  (() أي موضع طلوعها ) َوَجَدَها َتْطُلُع  (() إىل آخره ، تـْ

) ليس عندهم بناء وال أشجار ظليلة ، وبعض العلماء بالغ حىت قال : وليس عليهم ثياب ، ألن ) َعَلى قـَْومٍ 

الثياب فيها نوع من السرت فاهللا أعلم ، املهم أن الشمس حترقهم وليس هلا من دوا سرتا ، ال أشجار ظليلة وال 

َوَقْد  (() يعين األمر كما قلنا ، يعين األمر كذلك حق على حقيقته ) (( َكَذِلكَ قال اهللا تعاىل :  ر .دور وال قصو 
ًرا ) سبحان اهللا ، يعين قد علمنا علم اليقني مبا عنده من وسائل امللك وامتداده وغري ذلك  )َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخبـْ

  من كل ما لديه واهللا أعلم .

  : ..... الطالب

  : حال يعين فلهم احلسىن جزاًء ، حاهلا كوا جزاء . الشيخ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  بإحسان  إىل يوم الدين .

  مناقشة 

  منني ؟ 

  : ..... الطالب

  : طيب . الشيخ

) إذ ما حملها من اإلعراب ) (( َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأبـَْرُح َحتى َأبـُْلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْينِ قال اهللا تبارك وتعاىل : 

؟ األخ إذ ما حملها من اإلعراب ؟ هل عندك علم بالنحو ؟  األخ ، ال تعرف ، تفضل حملها من اإلعراب ؟ 

  سامح .

  : يف حمل نصب .... الطالب

  ؟ : أين عاملها  الشيخ

  : .... الطالب

  : التقدير أذكر ، ألنه البد لكل ظرف أو جار وجمرور البد له من عامل ، طيب . الشيخ

  ) ؟ (( لفتاه )قوله : 

  : ..... الطالب

  : إي هذا امسه يوشع بن نون ، ولكن فىت ؟  الشيخ

  : خادمه . الطالب

  ؟ ) (( ال أبرح )) أين خرب (( ال أبرح حتى أبلغ ): قوله :  الشيخ

  : حمذوف . الطالب

  : إيش التقدير ؟  الشيخ

  : ال أبرح أسري . الطالب

  : أين مكان جممع البحرين ؟  الشيخ

  : ..... الطالب

  : فيه أقوال : لكن أقرب شيء ؟  الشيخ

  : نقطة التقاء البحرين : البحر األبيض مع البحر األمحر . الطالب
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  قرب شيء ، ألن موسى كان يف مصر .: نعم ، يف هذا املكان .... هذا فهذا أ الشيخ

 (( قَاَل َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنكَ ) ويف الثانية قال : )(( قَاَل َأَلْم َأُقْل ِإنَك ما الفرق بني قول اخلضر ملوسى يف األول : 
  ؟  ))

  : ..... موسى .... أن يسأله . الطالب

  ) ؟ ) َأَلْم َأُقْل َلكَ (( ) و )ُقْل ِإنَك (( قَاَل َأَلْم أَ : لكن ما الفرق بني العبارتني :  الشيخ

  : األوىل فيها تقدير عاتبه ا ..... الطالب

َأَلْم (( ) يعين لك أو لغريك .... لكن إذا صرح )(( َأَلْم َأُقْل ِإنَك : أخف عتابًا من الثانية ألنه قال :  الشيخ
) طيب اآلن لو قلت ) َأَلْم َأُقْل َلكَ (( يف التوبيح كذا ؟ ) يكون أشد وقعًا يف نفس موسى وأشد أملًا ) َأُقْل َلكَ 

َأَلْم (( مثًال لواحد : أنا أمل أقل إنك مل تفعل كذا ما يكون عتاب مواجهة قد يكون أمل أقل لغريك مثًال ، لكن 
  ) أشد عتاباً من األوىل .) َأُقْل َلكَ 

  يف الغالم قتله اخلضر خوفاً وال ؟ 

  : ..... الطالب

  : ما حضرت ، سليم خوف من إيش ؟  الشيخ

  : خوف من أن يؤثر على أبويه فريهقهما طغياناً وكفراً . الطالب

  : أي نعم ، طيب كيف الولد يؤثر على الوالدين ؟  الشيخ

  : ..... الطالب

  : نعم ، يعين قد يكونا قد تعلقا به كثرياً وأحباه كثرياً ومثل هذه قد يؤثر عليهما . الشيخ

  يب ؟ هل اخلضر ن

  : اخلضر ليس بنيب . الطالب

  : على القول الراجح ليس نبياً وال رسول . الشيخ

  : ..... الطالب

: أي نعم ، واألظهر واهللا أعلم أنه ويل ألن هذه األشياء كرامات أنه أكرم مبا حصل من هذا العلم الذي  الشيخ

  علمه اهللا .

) فنسأل ملاذا مسي بذي ) (( َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْينِ رنني ؟ اآلن نبدأ يف ذي القرنني أوًال : ملاذا مسي بذا الق

النيب صلى القرنني ؟ قيل معناه : أي للملك الواسع من املشرق إىل املغرب فإن املشرق قرن واملغرب قرن كما قال 
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و القرنني لقوته فيكون هذا كناية عن سعة ملكه ، وقيل : ذ ( حيث يطلع قرن الشيطان ) : اهللا عليه وسلم

ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى ، وقيل : ذو القرنني إما عالمتان وضعهما 

على رأسه كالقرن ، كتاج امللوك واحلقيقة أن القرآن مل يبني ولكن أقرب ما يكون للقرآن للكرمي أن معناه املالك 

( أنها تطلع بين قرني يف الشمس :  النيب صلى اهللا عليه وسلمال للمشرق واملغرب وهو مناسب متامًا حيث ق
  وأخذنا هذه أظن إىل قوله ؟  )َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا ) اُقْل َسأَتْـُلو  (( . الشيطان )

  : ..... الطالب

ْينِ  (( َحتى ِإَذا بـََلغَ ) يعين سار واختذ سببًا يصل به إىل مراده (( ثم أتبع سببًا ): نعم ،  الشيخ دبـَْيَن الس ( (

السدين مها جبالن عظيمًا حيوالن بني اجلهة الشرقية من شرق أسيا واجلهة الغربية ومها جبالن عظيمان لكن 

((  )َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما قـَْوًما ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوًال ) ((بينهما منفذ ينفذ منه الناس فبلغ بينهما بني السدين  
قـَْوًما ال َيَكاُدوَن (( ) وقد قيل : إم األتراك تركيا (( من دونهما )) يعين ال بينهما وال ورائهما ، ) من دونهما

والفرق بينهما  )ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوًال )(( ) و (( ال يكادون يُفِقهون قوًال )فيها قراءتان :  )يـَْفَقُهوَن قـَْوًال )

) غريهم يعين هم ال يعرفون لغة الناس والناس ال يعرفون لغتهم (( ال يُفِقهون )،  ) يعين هم(( ال يفقهون )ظاهر 

وهذا فائدة القراءتني ألن القراءتني كلتامها صحيح وكل واحدة حتمل معىن غري معىن القراءة األخرى لكن 

  . )َكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوًال )ال يَ (( بازدواجهما نعرف أن هؤالء القوم ال يعرفون لغة الناس والناس ال يعرفون لغتهم 

مث ينقل عنهم أم  )ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوًال )(( ) وحينئذ يقع إشكال كيف يقول : ) (( قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْينِ 

ذو ) اجلواب عن هذا سهل جدًا وهو أن ) (( قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْينِ خاطبوا ذو القرنني خبطاب واضح فصيح 

القرنني أعطاه اهللا تعاىل ملكًا عظيماً وعنده من املرتمجني ما يعرف به ما يريد وما يعرف به ما يريد وغريه على أنه 

قد يكون اهللا عز وجل قد أهلمه لغة الناس الذين استوىل عليهم كلهم املهم أم خاطبوا ذا القرنني خبطاب واضح 

ِإن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض فـََهْل َنْجَعُل َلَك (( وه بلقبه تعظيمًا له ) ناد) (( قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْينِ ،
النيب صلى اهللا عليه ) هاتان قبيلتان من بين آدم كما صح ذلك عن ) ِإن يَْأُجوَج َوَمْأُجوجَ (( ) إىل آخره ) َخْرًجا

( يا آدم ابة بأن اهللا عز وجل يأمر آدم يوم القيامة يقول : ملا حدث الصح النيب صلى اهللا عليه وسلمفإن  وسلم
فيقول : لبيك وسعديك ، فيقول : أخرج من ذريتك بعثًا إلى النار فيقول : يا رب وما بعث النار ؟ قال : 

عظم ذلك على الصحابة وقالوا : " يا رسول اهللا أين ذلك الواحد ؟ "  من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين )

وذا نعرف خطأ من قال :  ( أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إال كثرتاه : يأجوج ومأجوج )فقال : 

إم ليسوا على شكل اآلدميني ، وأن بعضهم يف غاية ما يكون من القصر وبعضهم يف غاية ما يكون من الطول 
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خرافات بين إسرائيل وال جيوز أن ، وأن بعضهم له أذن يفرتشها وأذن يلتحف ا وما أشبه ذلك ، كل هذا من 

نصدقها ، بل يقال : إم من بين آدم لكن قد خيتلفون كما خيتلف الناس يف البيئات ، اآلن جتد مثًال أهل خط 

االستواء بيئتهم غري بيئة الشماليني ، كل له بيئة الشرقيني اآلن خيتلفون عن وسط الكرة األرضية هذا رمبا خيتلفون 

) ومباذا يفسدون ؟ (( مفسدون في األرض )ختالفًا فاضحًا كما يذكر فهذا ليس بصحيح أما أن خيتلفوا ا

اإلفساد يف األرض يعم كل ما كان غري صاحل وغري إصالح ، يفسدوا يف القتل ، يف النهب ، يف االحنراف ، يف 

َعَلى َأْن َتْجَعَل  َلَك َخْرًجا فـََهْل َنْجَعلُ  ((الشرك ، يف كل شيء املهم أم حيتاجون إىل أحد حيميهم من هؤالء 
نَـُهْم َسدا ) نَـَنا َوبـَيـْ يعين حاجزًا مينع من حضورهم إلينا ، فعرضوا عليه أن يعطوه شيئًا وهذا اجتهاد يف غري  )بـَيـْ

حمله لكنهم خافوا أن يقول : ال ، وال ميكنهم بعد ذلك ، وإال هذا االجتهاد كيف يقولون هلذا امللك الذي فتح 

نَـُهْم َسدا ) فـََهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا ((األرض ومغارا تقول :  مشارق نَـَنا َوبـَيـْ هذا ال يقال  )َعَلى َأْن َتْجَعَل بـَيـْ

إال لشخص ال يستطيع ، لكنهم قالوا ذلك خوفًا من أن يرد طلبهم ، يريدون أن يقيموا عليه احلجة بأم أرادوا 

رٌ (( قَاَل َما َمكن وقال يف اجلواب :  أن يعطوه شيئًا حيميهم به من هؤالء  ) مبتدأ ، و (( ما )) ) ي ِفيِه رَبي َخيـْ

) خرب مبتدأ ، يعين الذي مكين فيه ريب من امللك واملال واخلدم وكل شيء خري من إيش ؟ خري من هذا (( خير )

 ((دية ملكة سبأ قال : اخلرج الذي تعرضونه علي ، وهذا كقول سليمان عليه الصالة والسالم يف اهلدية ه
ٌر ِمما آتَاُكْم  َأتُِمدوَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِنيَ  ، وهذا من اعرتاف اإلنسان بنعم ربه عز وجل  ]36)[النمل:) اللُه َخيـْ

ةٍ  ((اليت ال حيتاج معها إىل أحد  لعظيم ) بقوة بدنية ال بقوة مالية ألنه عنده من األموال الشيء ا) فََأِعيُنوِني بُِقو

نَـُهْم َرْدًما ) (( َنُكْم َوبـَيـْ ) يعين أشد من (( ردمًا )يعين أكرب مما سألوا ، هم سألوا سدًا ولكنه قال :  )َأْجَعْل بـَيـْ

) فجمعوه هلم ، والَزبَر يعين القطع من احلديد ، فجمعوا احلديد ) اْلَحِديدِ  تُوِني زُبـَرَ آ(( فطلب منهم   السد 

هذا يدل على القوة العظيمة يف ذلك الوقت ، يعين أرطال من احلديد جتمع حىت وجعلوه يساوي اجلبال ، و 

) ) قَاَل انُفُخوا (() يعين جانيب اجلبلني ) َحتى ِإَذا َساَوى بـَْيَن الصَدفـَْينِ  ((تساوي اجلبال الشاهقة العظيمة 

لكن انفخوا باآلالت واملعدات اليت يعين انفخوا على هذا احلديد ، وليس املراد بأفواهكم ألن هذا ال ميكن ، و 

) واحلديد َحتى ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا ) ((عنده ألن اهللا أعطاه ملكًا عظيمًا فنفخوا ، 

توا معروف أنه إذا أوقد عليه النار يكون نار ، تكون القطعة كأا مجرة بل هي أشد من اجلمرة ، مث طلب أن يأ

، يعين  ]12)[سبأ:َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر ) ((قطراً يفرغه عليه ، القطر هو النحاس املذاب كما قال اهللا تعاىل : 

النحاس أساله اهللا تعاىل لسليمان ، بدل ما كان معدن قاسي حيتاج إىل إخراج باملعاول مث صهر بالنار ال ، أسال 

) فأفرغ القطر ، آتُوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا )((  سبحان اهللا ، هذا ذو القرنني قال :اهللا له عني القطر كأا ماء ، 
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(( َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه يقول :  لنحاس مع قطع احلديد فكان قويًا النحاس ، اشتبك ا
) معنامها واحد وسبق يف قصة موسى مع طاعوا )(( وما است) ، (( ما اسطاعوا )،  ]97)[الكهف:نـَْقًبا )

) يعين أن يصعدوا عليه ، ) (( َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ ) ، (( ما لم تسطع )) و (( ما لم تستطع )اخلضر 

وهنا مل  )َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا )(( ملاذا ؟ ألنه عايل وألن الظاهر أنه أملس فهم ال يستطيعون أن يصعدوا عليه 

تأت التاء يف الفعل األول وأتت به ثانياً وزيادة املبىن تدل على زيادة املعىن ، أيهما أشق أن يصعدوا اجلبل أو أن 

ألنه حديد ممسوك بالنحاس ،  )َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا )(( ينقبوا هذا احلديد ؟ الثاين أصعب ، وهلذا قال : 

وه ومالسته فيما يظهر ، ومل يستطيعوا له نقبًا لصالبته ولقوته ، إذًا صار سداً فصاروا ال يستطيعون ظهوره لعل

) يقوله من ؟ يقول ذو ) (( قَاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن رَبي منيعاً وكفى اهللا شر هؤالء املفسدين وهم يأجوج ومأجوج .

هم ولكنهم يسندونه إىل اهللا عز وجل القرنني ، وانظر إىل عباد اهللا الصاحلني كيف ال يسندون ما يعملون ألنفس

) قامت خطيبة ) ((  قَاَلْت نَْمَلةٌ وإىل فضله ، وهلذا ملا قالت النملة حني أقبل سليمان جبنوده على وادي النمل : 

فـََتَبسَم َضاِحًكا  *ُعُروَن يَا َأيـَها النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال َيْحِطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيشْ  ((فصيحة 
َل َصاِلًحا تـَْرَضاُه ِمْن قـَْوِلَها َوقَاَل َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي َأنـَْعْمَت َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعمَ 

(( َهَذا يضًا ذو القرنني رمحه اهللا قال : ، هذا أ ]19- 18)[النمل:َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحيَن )
 (() ليس حبويل وال قويت ولكنه رمحة به ورمحة بالذين طلبوا منه السد أن حصل هذا الردم املنيع ، ) رَْحَمٌة ِمْن رَبي

) أي (( جعله دكاء )سدين ) يعين خبروج هؤالء املف)ِإَذا َجاَء َوْعُد رَبي (() ) فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبي َجَعَلُه دَكاءَ 

( ويل أنه قال :  صلى اهللا عليه وسلمجعل هذا السد دكاً أي منهدماً متاماً وسواه باألرض ، وقد صح عن النيب 
" وأشار بالسبابة والوسطى " يعين شيء  للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه )

وََكاَن َوْعُد رَبي َحقا  فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبي َجَعَلُه دَكاءَ  (( ، يقول :  يسري لكن ما ظهر يف الشق البد أن يتوسع
فما هذا الوعد ؟ الوعد أن اهللا سبحانه وتعاىل خيرجهم يف آخر الزمان وذلك بعد خروج الدجال وقتله خيرج  ))

حرية طربية ويشربون مائها ، فيمر آخرهم اهللا هؤالء خيرجهم يف عامل كثري مثل اجلراد أو أكثر حىت إم ميرون بب

ويقول : قد كان يف هذه يومًا ماء ، من كثرم ، مث حيصر عيسى عليه الصالة والسالم ومن معه من املؤمنني يف 

جبل الطور ويلحقهم مشقة ويرغبون إىل اهللا تعاىل يف هالك هؤالء فريسل اهللا عليهم النغف يف رقام حىت ميوتوا 

د ، يصبحون يف ليلة واحدة على كثرم ميتني ميتة رجل واحد حىت تننت األرض من رائحتهم ميتة رجل واح

فريسل اهللا أمطارًا حتملهم إىل البحر ، أو يرسل طيورًا حتملهم إىل البحر ، واهللا على كل شيء قدير ، هذه 

ال إىل ذلك ؟ فهذا أمره إىل اهللا ، أما كيف تصل احل النيب صلى اهللا عليه وسلماألشياء نؤمن ا كما أخربها ا 
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يعين وعد اهللا تعاىل خبروجهم كان حقًا البد أن يقع ، كل ما وعد اهللا  )وََكاَن َوْعُد رَبي َحقا )((  عز وجل .

بشيء فالبد أن يقع ألن عدم الوفاء بالوعد إما أن يكون عن عجز وإما أن يكون عن كذب واهللا عز وجل منزه 

وََكاَن (( لعجز وعن الكذب ، فهو عز وجل ال خيلف امليعاد لكمال قدرته وكمال صدقه ، عنهما مجيعًا عن ا
) املفسرون الذين ) (( َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئذٍ ) ) (( َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفي بـَْعضٍ  . )َوْعُد رَبي َحقا )

َونُِفَخ ِيف الصوِر َفَجَمْعَناُهْم   إذا خرجوا صار ميوج بعضهم يف بعض .) يعين(( يومئذ )رأيت كالمهم يقولون : 

   ]99َمجًْعا ))[الكهف:

  


